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دفترچه راهنماي ست آموزشی ترانسفورماتور  تکفاز

بخش اول 
فازکترانسفور ماتور ت

ترانسفور ماتور وسیله الکترومغناطیسی ساکنی است که انرژي را در یک سیستم جریان متناوب از یک 
مدار به مدار دیگر انتقال می دهد .    

سـفورماتور در اینجـا   سـاختمان وتئـوري تران  ماتور بر مبناي القاي متقابل می باشـد . اصول کار ترانسفور
بحث نخواهد بود وتنها مطالبی که در آزمایشها مورد لزوم می باشد به اختصار ذکر خواهد شد .مورد 

تبـدیل ،تلفـات   تآن از قبیـل نسـب  روي ترانسـفورماتور بدسـت آوردن مشخصـات    منظور از آزمـایش 
است .راندمان و...افت ولتاژ ،،پارامتر هاي مدارمعادل ،

زیر را باید دانست که اغلب بر روي پالك ترانسفورماتور براي مشخص کردن یک ترانس کمیت هاي 
نوشته می شود.

از ولتاژ تغذیه طرف اولیه می باشد .ولتاژ نامی اولیه که عبارت -1
ولتاژ نامی ثانویه که عبارت از ولتاژ تغذیه طرف ثانویه می باشد .-2
به آنها مربوط استمسی وگرمایی کوتاه ،تلفات ویه که ولتاژ اتصال نثاجریان نامی اولیه و-3
نقطه کار نامی که عبـارت از نقطـه ایسـت کـه درآن فرکـانس و ولتـاژ و جریـان ثانویـه نـامی         -4

می باشد.
توان نامی که از حاصلضرب ولتاژ نامی بدست می آید (توان ظاهري)-5
.ولتاژ اتصال کوتاه که درباره آن به موقع توضیح داده می شود -6

ایـن دو  رانسـفورماتورآزمایش بـی بـاري واتصـال کوتـاه مـی باشـد .       مهمترین آزمایشـهاي یـک ت  
چون توسط این دو آزمایش می تـوان اطالعـات الزم را  آزمایش خیلی اقتصادي ومناسب هستند .

بدون زیر بار قراردادن ترانسفور ماتور بدست آورد.
مطـالبی  زمـایش ، بشرح تئـوري هـر سـه آ   دراینجاآزمایش بارداري الزم می شود.عالوه براین دو

سپس به انجام آن می پردازیم .دیگر در همین زمینه پرداخته و
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دفترچه راهنماي ست آموزشی ترانسفورماتور  تکفاز

مدار معادل ترانسفور ماتور:  
آزمایشگاه مداربراي ترانسفور ماتور برق خیلی متداول است .استفاده از مدار معادل در مهندسی

بکار ببرید.را)1-1معادل تقریبی شکل (

1-1شکل 
معادل بدست می آید .مدارX0و R0از آزمایش بی باري به شرح زیر پارامتر هاي 

محاسـبه مـی شـوند کـه بـه موقـع توضـیح داده        XeqوReqواز آزمایش اتصال کوتاه پارامتر هاي   
.خواهد شد 

کفازتبی باري ترانسفور ماتور یاآزمایش مدار باز 
از روي آن تلفـات آهنـی )  ن تلفات بی باري یا تلفات هسته (ومقصود از این آزمایش تعیین کرد

کند.یکی از سیم می X0و R0وضریب تبدیل است وکمک زیادي در محاسبه I0وجریان بی باري
پیچ هاي ترانسفورماتور هر کدام که مناسب هستند ولی معموال سیم پیچ فشار قوي باز گذارده مـی  

دیگري اومت داخلی خیلی زیاد باشد وصل می شود (چرا؟) ویا به یک ولتمتر که داراي مقشود و
)1-2(شکل به شبکه تغذیه ولتاژ با فرکانس عادیش وصل می گردد

وقـدرت  I0وصل می شود در حالت بی باري جریـان  V1ترانسفورماتوري که به شبکه برق با ولتاژ 
P0 را از شبکه می گیرد.
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دفترچه راهنماي ست آموزشی ترانسفورماتور  تکفاز

داراي دو مولفه قـائم اسـت کـه یکـی از آنهـا مولفـه       I0نی جریان بی باري ترانسفورماتور واقعی یع
بـا آن هـم فـاز    فوران اصلی را ایجاد مـی کنـد و  راکتیو یا جریان مغناطیس کننده نامیده می شود و

اسـت کـه بـه مصـرف تلفـات آهنـی      IOWو دیگـري مولفـه اکتیـو   نامیـده مـی شـود    0Iو اسـت  
φ)بنـابراین زاویـه   I0خیلی کم بوده (کمتر از ده درصـد  I0Wقدار جریان م.ترانسفورماتور می رسد

)1-3شکل (نیز کوچک می باشد 

1-2شکل 1-3شکل 
لیــه یعنـــی  ر ســیم پــیچ او  مســـی دتلفــات  در حالــت بــی بــاري تلفــات کـــل تــرانس شــامل       

2
01IRPCu  آهنی اصلی درهسته ترانسفورماتور وتلفاتPfe وتلفات اضافی بی باريPs   مـی شـود

ونواحی تعمیر شده وقطعات اتصال هاکه در پیچها وآهن هاي فشار دهنده بوبینPS(تلفات اضافی 
درصـد  20تـا 15ین زه آن بوتانک در ترانسفورماتور هاي فشار قوي در عایقها بوجود می آید واندا

می تواند باشد.)مجموع تلفات هیسترزیس وفوکو
.رسدبراي جبران تلفات سه گانه به مصرف میP0بنابراین قدرت 

P0 = Pcu – Pf e + Ps

(که توسط آمپر متر سنجیده می شود )کوچـک اسـت (معمـوال    I0از آنجا که جریان بی باري اولیه 
لذا تلفات مسی .نیز عددي بزرگ نمی تواند باشدR1مقدار مقاومت ودرصد جریان نامی )10تا 2

چک بوده (کمتر از دهد بسیار بسیار کوکه واتمتر نشان میدر طرف اولیه در مقام مقایسه با عددي
نیـز بـا توجـه بـه     PSاز تـوان از آن صـرف نظـر کـرد .    مـی ودو درصد مجموع تلفات بی بـاري ) 

صرف نظر می شود.Pfeکوچک بودن آن نسبت به 
بنام تلفات آهنی خواند.راP0بدین ترتیب می توان تلفات بی باري 

P0 = Pfe - Ps ≈ Pfe

به مصرف جبران تلفات آهنی هسته ترانسفورماتور می رسد .یعنی تلفات بی باري تماماً
در یک می باشد کهPhوتلفات هسترزیس Pfتلفات آهنی نیز خود شامل دو قسمت ،تلفات فوکو 
شرح داده خواهد شد .آزمایش جداگانه می توان آنرا بدست آورد که بعداً
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دفترچه راهنماي ست آموزشی ترانسفورماتور  تکفاز

فرکـانس نـامی   تـاژ و خطی باید آزمایش بی بـاري را در ول براي شناخت عوامل ترانسفورماتور غیر 
انجام داد.

افت ولتاژ اهمی در سیم پیچ اولیه ناچیز اسـت I0چون در آزمایش بی باري بعلت کم بودن جریان 
قرار داد وضریب تبدیل ترانسفورماتور را در صورت موجـود نبـودن از   ،E10=V10توانلذا می
رابطه 

20

10

20

10

V

V

E

E
K .بدست آورد

آزمایش اتصال کوتاه یا امپدانس

:این یک روش اقتصادي براي تعیین مقادیر واطالعات زیر است
یـا  Req1)ومقاومـت کـل (  Xeq2یـا  Xeq1)راکتـانس پراکنـدگی (  Zeq2یا Zeq1امپدانس معادل (-1

Req2(ترانسفورماتور تبدیل شده بطرفی که دستگاه هاي اندازه گیري درآن طرف نصب شده اند.
محاسبه ضریب بهره ترانسـفور این تلفات دردر هر بار دلخواهی )وتلفات مسی در بار کامل (-2

ماتور بکار می آید .
ر تبـدیل شـده بطـرف اول یـا دوم را     افـت ولتـاژ کـل در ترانسـفورماتو    Zeq2یا Zeq1ستن با دان-3
قابل محاسبه است .گوالسیون ترانسفورماتوراز این رو  رتوان حساب کرد ویم

در آزمـایش اتصـال کوتـاه دو سـر مـدار دوم مسـتقیما یــا بوسـیله یـک آمپـر متـر یـا بوسـیله یــک             
این آزمـایش بـراي جلـوگیري از    درV2=0ه همدیگر وصل می شود .یعنی ترانسفورماتور جریان ب

از طریــق یــک)1-4مــدار هــاي اولیــه ترانســفورماتور مطــابق شــکل ( افــزایش شــدید جریــان در
اسـتفاده مـی   تواند قابل تنظیم بین صفر تا مقدار دلخواه باشد )ماتور (که ولتاژ آن میترانسفوراتو

شود.

1-4کل ش

جریان نامی از سیم پیچ ولتاژ ورودي از طریق اتو ترانسفورماتور  را به آرامی افزایش می دهند تا اصوال
هاي اولیه وثانویه عبور نماید.
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دفترچه راهنماي ست آموزشی ترانسفورماتور  تکفاز

علت انتخاب جریان نامی به جهت این است که مقـادیر ي کـه بدسـت مـی آیـد بـا مقـادیر نقطـه کـار         
ترانسفورماتور تطبیق داشته باشند .

نامی وصل شود جریان اتصال کوتاه بسـیار زیـادي کـه    گر درحالت اتصال کوتاه طرف اولیه به ولتاژا(
رد که باعث ایجاد نیروهـاي مکـانیکی   ی است ازسیم پیچی اول ودوم می گذبرابرجریان نام20گاهی تا 
افزایش فوق العاده درجه حرارت ترانس می گردد)شدید و

ان نامی از اولیه ترانسفورماتور عبور کند در این حالت خیلی کم بوده وولتاژ مورد لزوم براي اینکه جری
به ولتاژ نـامی ضـربدر صـد را درصـد ولتـاژ اتصـال کوتـاه نامنـد وبـه          Vlscبنا به تعریف نسبت این ولتاژ 

صورت درصد روي پالك مشخصات ترانسفورماتور می نویسند.
100%

ln


V

V
V lsc

sc

:یا مسی سیم پیچها می باشند زیراییله واتمتر برابر تلفات ژولتلفات نشان داده شده بوس
Plsc = Pcu1 + Pcu2 + Pfe

ناچیز است زیرا می دانیم که تلفات هسـته در  بسیار کوچک وPcuدر مقام مقایسه با Pfeدراین رابطهو
2فرکانس ثابت تقریبا با توان دوم ولتاژ ورودي تغییر می نماید 

lKVPfe =Pf +Ph وچـون در ایـن   =
برابر 400تا 100برابر کوچکتر شده پس تلفات آهنی به اندازه 20تا 10آزمایش ولتاژ ورودي چون بین 

تـوان از آن صـرف نظـر    کتر گردیده که براحتـی مـی  شد کوچنسبت به حالتیکه با ولتاژ نامی تغذیه می
ه ترانسفورماتور از شبکه می گیـرد صـرف تلفـات مسـی در دو سـیم پیچـی      کPscفرض کرد که کرد و

می شود یعنی :
Psc =Pcu1 + Pcu2 2که دراین رابطـه

11IRPcu1 2تلفـات مسـی در سـیم پـیچ اولیـه و     =
22IRPcu2 =

تلفات مسی در سیم پیچی ثانویه می باشد .
Pcun بوسیله ترانسفورماتور اتصال کوتاه اسـت کـه از سـیم پیچـی آن جریـان نـامی      قدرت جذب شده

پـیچ هـاي  اما تلفـات مسـی در بارهـاي غیـر نـامی بـه نسـبت مجـذور جریـانی کـه از سـیم           می گذرد ،
2یعنی مقدار آن متناسـب بـا (   .ترانسفورماتور می گذرد تغییر می کند

chK    در بـار  ) برابـر تلفـات مسـی
کامل ترانسفورماتور است .

21 )(
ncun

cu

I

I

P

P
                      یاcunchcu PKP  2

Kchمقدار آن برابر است بارا ضریب بار ترانسفورماتور نامیده و:

nn
ch I

I

I

I
K

2

2

1

1 

Zeq1وXeq1و Req1تاه می توان پارامتر هاي توسط آزمایش اتصال کونطور که قبال گفته شدهما

مربوط به مقدار معادل را بشرح زیر بدست آورد.
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دفترچه راهنماي ست آموزشی ترانسفورماتور  تکفاز

2R1Req1که  R2وXX1Xeq1  .درمدار معادل می باشند

کفاز :تداري ترانسفورماتور آزمایش بار
است اهمی یا خازنی ویا سلفی ویا ترکیبی ممکنباري که بطرف ثانویه ترانسفورماتور وصل می شود ،

منحنی تغییرات ولتاژ خروجی در اثر تغییرات بار را نشان می دهد .)1-5از این سه باشد .شکل (

1-5شکل 
یکه مالحظه می گردد با افزایش بار ترانسفورماتور ولتاژ طرف دوم در ضریب قدرت پس فـاز رو  بطور

دیگــر ولتــاژ طــرف دوم بــه افــزایش مــی رود .بعبــارت روفــازدر ضــریب قــدرت پــیشبــه کــاهش و
بلکـه بـه کسـینوس فـی نیـز      ،ترانسفورماتور نه تنها به مقدار باري که از ترانسفورماتور گرفته مـی شـود  

بستگی دارد.
محاسبه درصد افت ولتاژ (رگوالسیون)

راکتـانس  یـه بـدلیل مقاومـت و   وقتی ترانسفورماتور با ولتـاژ ثابـت بـاردار مـی شـود ولتـاژ ترمینـال ثانو       
پراکندگی آن تغییر می کند.

طرف دوم ترانسفورماتور به ولتاژ طرف دوم درصد نسبت تفاضل ولتاژ حالت بی باري و ولتاژ بارداري
.آن افت فشار نسبی یا درصد رگوالسیون می نامند

100%
2

220 



n

n

V

VV
V

V1 = V1n = و   مقدار ثابتCosφ2

خارجی ترانسفورماتور :مشخصه 
وضریب قدرت طـرف دوم (ثابـت   V1را به ازاء ثابت بودن I2برحسب جریان V2منحنی تغییرات ولتاژ 

)1-6منحنی مشخصه خارجی ترانسفورماتور می نامند.(شکل بودن نوع بار )
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دفترچه راهنماي ست آموزشی ترانسفورماتور  تکفاز

1-6شکل 

فوکو باري مجزا از هم :تعیین تلفات هیسترزیس و
انسفورماتور مجموعه انرژي الکتریکی است که در هسته آهنی آن تلف می شود وشامل تلفات آهنی تر

.فوکو می باشدتلفات هیسترزیس و
کسیون از روابط زیر بدست می آید اندوثابت بودن فوکو در نتیجه تلفات آهنی باتلفات هیسترزیس و

Rh =K1f
2

2 fKPf =
Pfe = K1f + 2

2 fK

را K2و K1در روابط فوق بـراي بدسـت آوردن تلفـات هیسـترزیس وتلفـات فوکـو بایـد دو مجهـول         
لذا براي این منظور تلفات ،باید دو معادله دو مجهولی تشکیل دادK2و K1براي تعیین بدست آورید .

سـت  بدBmهسته را به کمک آزمایش بی باري در ازاءدو فرکانس مختلف ودر دامنه مـاکزیمم ثابـت   
ماند که نسبت وقتی ثابت میBmآورد (

f

V(.ثابت بماند
می توانیم تشکیل Pfeمجهولی براي معادله دودر دو فرکانس مختلف دوبعد از انجام آزمایش بی باري 

دهیم .
2رعایت اینکه در هر بار اندازه البته با مالحظه و

01-P0Pfe IRیعنی آنچه تلفـات در بـی   خواهد بود ،
باري بدست می آید باید از آن تلفات ژولی یا مسی سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور را کاست .

مقاومـت اهمـی اولیـه ترانسـفور    R1قدرت جذب شده در حالت آزمایش بی باري و P0در رابطه فوق 
جریان بی باري اولیه می باشد . I0ماتور و 
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اتور راندمان ترانسفورم
بـه قـدرت داده   P2راندمان ترانسفورماتور عبارت است از نسبت قدرت گرفتـه شـده از ترانسـفورماتور    

P1یعنی شده به آن 

1
2

P

P


یا برحسب درصد :
100

1
2

% 
P

P


دازه گیري ضـریب  ترانسفورماتور وسیله اي با ضریب بهره زیاد و تلفات بسیار کم می باشد از این رو ان
قدرت  خروجی غیر عملی است ، زیرا خطاي بهره ترانسفورماتور بوسیله اندازه گیري قدرت ورودي و

، باعث اشتباه زیادي در محاسبه ضریب خواهد شد .اجتناب ناپذیر در حین اندازه گیري قدرتها
می آورند .بدین جهت ضریب بهره ترانسفورماتورها را به دو روش غیر مستقیم زیر بدست

محاسبه راندمان ترانسفورماتور به کمک آزمایشهاي بی باري واتصال کوتاه :-1
Pcunمسی به ازاي جریان نامی کوتاه تلفات از آزمایش اتصال وPfeاز آزمایش بی باري تلفات آهنی 

cunPاز روي آن با توجه به ضریب بار و 2
chKPcu  جریـان  ولتـاژ   را بدست آورده وسپس با داشـتن

ضریب قدرت طرف ثانویه می توان به کمک رابطه زیر ضریب بهره را محاسبه نمود . 

cufe PPCosIV

CosIV

P

P




2
2

1
2

22

22






بارداري:محاسبه راندمان به کمک آزمایشهاي بی باري و-2
وR1مقاومتهـاي  وI2وI1توسط آزمایش بارداري توان خروجی وهمچنین با اندازه گیري جریانهـاي  

R2ًاز آزمایش بی باري تلفات آهنی را پیدا اندازه گیري نموده وتلفات مسی ترانسفورماتور را مستقیما
سپس از رابطه زیر راندمان را محاسبه می کنیم :می کنیم و

باید توجه داشت که تلفات آهنی به ازاءهر باري که از ترانسفورماتور گرفته شود ثابت خواهد بود ، اما 
.نمایدمجذور ضریب بار تغییر می نسبتتلفات مسی به 

cunP 2
chKPcu
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ک فاز :تموازي بستن دو ترانسفورماتور 
در صورتیکه قدرت یک ترانسفورماتور ،کمتر از قدرت مورد نیاز بار باشد ،از دو یا چند ترانسفورماتور 

ور این است که اولیه آنها توسط یک موازي استفاده می شود . منظور از اتصال موازي چند ترانسفورمات
به بار جریان بدهد.ثانویه آنها نیز مشترکاًشبکه تغذیه شده و

دراتصال موازي ترانسفورماتورها، باید نسبت تبدیل و ولتاژ اتصال کوتاه آنها با یکدیگر برابر بوده و
اختالف فاز بین وثانویه آنها نیز با یکدیگر برابر باشد.

می ترانسفورماتور بزرگتر نباید از سه برابر قدرت ترانسفورماتور کوچکتر بیشتر باشـد  همچنین قدرت نا
.در صورتیکه ولتاژ اتصال کوتاه ترانسفورماتور با قدرت کمتر ، از ولتاژ اتصال کوتاه ترانسـفورماتور بـا   

یشـتر باشـد ،   % از آن ب10قدرت بیشتر ،کوچکتر باشد ،اتصال موازي آنها مجاز نبوده اما اگـر تـا حـدود    
اتصال موازي آنها اشکالی ندارد.

در هنگـام  درجـه مـی باشـد    180ک فاز صفر یا تاولیه وثانویه ترانسفورماتور پیچاختالف فاز بین سیم
ماتور ، باید نقاط هم پتانسیل را به یکدیگر وصل نمود براي تعیـین نقـاط هـم    موازي کردن دو ترانسفور

ر مطابق شکل زیر استفاده نمود.می توان از یک ولتمتپتانسیل ،
اتصـال  ماتور دوم وور اول بـه یـک سـر ثانویـه ترانسـفور     با اتصال یک ترمینال خروجی از ترانسـفورمات 

غیر ایـن صـورت ولتمتـر دو    ، درباید ولتمتر هیچ ولتاژي را نشان ندهدولتمتر بین دو ترمینال باقیمانده ،
باید با تعویض ترمینالهاي خروجی ، اتصال صحیح نشان می دهد ،برابر ولتاژ ثانویه هر ترانسفورماتور را 

ونقاط هم پتانسیل را بدست آورد.

1-7شکل 
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ترانسفور ماتور تک فازآزمایشهاي 

متقابل یا ایزولهفورماتورسترانآزمایشهاي 
: 1آزمایش شماره 

فورماتورستراناولیه وثانویه تست 
ولتاژ اعمال کنید و در ثانویه ولتاژ هاي آنرا یادداشت به کمک اتو ترانس )  هاسیم پیچیکی ازنس (ابتدا به ورودي ترا

.انجام دهیدطرف دیگر کنید سپس همین کار را براي سیم پیچی 
توجه:
.براي این موضوع حتما به پالك ترانس دقت کنید
صل است بیشتر شودطرفی که به آن متژاتوترانس نباید از حد مجاز ولتاژولتا

:سئواالت
میگویند؟متقابل یا ایزولههارا فورماتورسترانچرا این نوع .1
ي را که درهربارآزمایش در طرف دوم اندازه گیري کردید چقدر است؟ژیمم ولتازماک.2
نسبت تبدیل ترانس را محاسبه کنید..3
موجود افزاینده است یا کاهنده؟ چراستران.4
میتوان دریافت کرد  چقدر است؟ این موضوع را چگونه می توان (out put)روجیماکزیمم توانی که در خ.5

؟متوجه شد
جریانی که ترانس در ورودي دارد مربوط به چیست؟.6
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سیم بندي آزمایش یکنقشه
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متقابلفورماتورسترانیا مدار باززمایش بی باريآ:2آزمایش شماره 
.را ببندید مدار زیر 

پاسخ دهید.زیر ترانس جدول را کامل کرده وبه سئواالتاتورخاندن ولوم چبا 
V1 , V2 ,Iinافزایش دهید در هر مرحله مقادیر اولیهولتاژ ورودي را ا ز  صفر تا  ولتاژ نامی , Pin را خوانده و در

جدول زیر یادداشت کنید 
توجه:

راانس اتو ترخروجیژولتا(out put) افزایش دهید در غیر این صورت ترانس آسیب خواهد 220مجاز هستید تا
دید.
 پرتابـل  یري از وسایل اندازه گیـري دیجیتـال   گبا توجه به این که توان مصرفی بسیار کم است براي دقت در اندازه

استفاده کنید.

V1

V2

I in

P in
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:سئواالت
؟چقدر است؟ این موضوع را چگونه می توان متوجه شدبه ورودي ترانس می توان دادکه يژولتاماکزیمم .1
است اگر اختالفی وجود دارد علت آن چیست ؟ثابت V2بهV1نسبتآیادر طول آزمایش .2
را محاسبه وبا مقدار انـدازه گیـري   سترانودي توان ور(COS)صرفه نظر از ابP=VIبا استفاده از فرمول .3

؟شده مقایسه کنید
با آزمایش بی باري تراسفور ماتور چه مشخصاتی  از ترانس را می توان اندازه گیري کرد توضیح دهید..4
)  در شرایط بی باري مربوط به چیست؟P0توان اندازه گیري شده(.5

نقشه سیم بندي آزمایش دو

.را تکرار کرده و نتیجه این دو آزمایش را مقایسه کنید2آزمایش ،ی اولیه وثانویهیاجابجاب:3یش شمارهآزما
توجه : با جابجا کردن اولیه و ثانویه به سطح ولتاژها توجه نمایید.
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: آزمایش اتصال کوتاه 4آزمایش شماره 
.اتصال کوتاه کنیدوثانویه ترانس را با یک آمپر متر مدار زیر را ببندید 

وجه:ت

 قبل ا ز اتصال مدار به ولتاژ دقت کنید که اتو ترانس  حتمآ روي صفر باشد.
جریان ثانویه در حد مجاز باشد در غیر این صورت که ي افزایش دهیدولتاژخروجی اتو ترانس رامجاز هستید تا ژولتا

ترانس آسیب خواهد دید.
 خیلی با احتیاط و کم کم صورت گیرد چون یک تغیر جزئی در ولتاژ جریان بزرگی ایجاد خواهد کرد افزایش ولتاژ باید

جریان نامی اولیه را نشان A1ولتاژ را به آهستگی ا ز  صفر افزایش داده تا آمپر متر ترانس اتورخاندن ولوم چباسپس 
Pscدهد در هر مرحله مقادیر   , Vsc , I1sc , I2scه و در جدول زیر یادداشت کنید را خواند

:سئواالت
چقدر است؟ به ورودي ترانس می توان دادکه يژولتاماکزیمم در حالت اتصال کوتاه ثا نویه .1
است اگر اختالفی وجود دارد علت آن چیست ؟ثابت I2بهI1نسبتآیادر طول آزمایش .2
را محاسبه وبا مقدار انـدازه گیـري   سترانتوان ورودي (COS)صرفه نظر از ابP=VIفاده از فرمول با است.3

؟شده مقایسه کنید

Vsc

I1sc

Psc

I2sc
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تراسفور ماتور چه مشخصاتی  از ترانس را مـی تـوان انـدازه گیـري کـرد توضـیح       اتصال کوتاه با آزمایش .4
دهید.

به چیست؟مربوطاتصال کوتاه )  در شرایط Pتوان اندازه گیري شده(.5
اتصال کوتاه ترانس را رسم کنید ودر مورد آن توضیح دهید؟ژولتامنحنی جریان و .6

نقشه سیم بندي آزمایش چهار

.را تکرار کرده و نتیجه این دو آزمایش را مقایسه کنید4آزمایش ، اولیه وثانویه یجابجایاب:5آزمایش شماره 
ه و ثانویه به سطح ولتاژها توجه نمایید.توجه : با جابجا کردن اولی
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(بار اهمی): آزمایش بارداري 6آزمایش شماره 

مدار آزمایش بار داري را مطابق شکل زیر ببندید 

وجه:ت
 وتا جریان حد اکثر در ثانویه از ترانس بار گیري شودباید خیلی با احتیاط و کم کم صورت گیرد بارافزایش.

P1 , P2 , I1 , I2هر دفعه را قرار دادن یک بار اهمی متغیر ( ضریب قدرت یک ) در ثانویه ترانس و تغییر باسپس ب

,V2 را خوانده و در جدول زیر یادداشت کنید در طول آزما یش سعی شود که ولتاژ اولیه ثابت بماند

:سئواالت
است اگر اختالفی وجود دارد علت آن چیست ؟ثابت I2بهI1نسبتآیادر طول آزمایش .1
است اگر اختالفی وجود دارد علت آن چیست ؟P2برابرP1آیادر طول آزمایش .2
محاسبه وبا مقدار اندازه گیري شده ها راتوان (COS)صرفه نظر از ابP=VIبا استفاده از فرمول .3

؟قایسه کنیدم
ثانویه ترانس را رسم کنید ودر مورد آن توضیح دهید؟ژولتامنحنی تغییرات بار و .4
اولیه ثانویه ترانس دارد؟.ژافزایش بار اهمی چه تاثیري در ولتا.5

V1

I1

V2

I2

P1

P2
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نقشه آزمایش شماره شش
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بخش دوم
ترانسفورماتور سه فاز

مقدمه :
یا کیلو ولت 2/13بوده و ولتاژ هاي تولید شده فاز ت الکتریکی درمقیاس وسیع معموال سهتولید قدر

کیلو ولت 750و400و132و110باالي بعضی مواقع بیشتر است وانتقال آن بطور کلی در ولتاژهاي
ا افزایش انجام می گیرد براي این منظور احتیاج به ترانسفورماتور هاي سه فاز است تا ولتاژ خط انتقال ر

ولت کاهش می یابند 2300و6600و20000دهند .سپس در محلهاي توزیع بار ولتاژهاي توزیع به 
ولت کاهش 110و220و 380و440،بعالوه در تقریبا بیشتر مصرف کننده ها ولتاژ هاي توزیع مصرفی 

می یابند .
ولت استفاده می شود.400/20000الزم به ذکر است که در شبکه توزیع و مصرف ایران بیشتر ولتاژ 

مدار الکتریکی ترانسفورماتور سه فاز :
ترانسفورماتور سه فاز داراي سه دسته سیم پیچی در اولیه ودر ثانویه می باشد .سیم پیچی هاي سه گانه 
مدار اول یا مدار دوم ترانسفورماتور سه فاز را می توان به شکل ستاره یا مثلث به یکدیگر وصل کرد . 

سیم پیچها ،هر نوع باشد سر وته هر یک از آنها را ابتدا وانتهاي فاز می نامند .باید دانست که اتصال 
ابتدا وانتهاي سیم پیچی هر یک از فاز ها باید مشابه باشد .یعنی اگر ابتداي فاز اول نقطه اي انتخاب شود 

ده شده است .ابتداي که از آنجا سیم پیچی این فاز در جهت گردش عقربه هاي ساعت دور هسته پیچی
فاز هاي دیگر نیز باید نقطه اي انتخاب شود که از آنجا سیم پیچی آن فاز ها در جهت گردش عقربه 
هاي ساعت دور هسته پیچیده می شود .معموال ابتداي فاز هاي سیم پیچی طرف اول را با حروف 

UوW،V وانتهاي آنها راXوYوZحرف وابتداي فاز هاي سیم پیچی طرف دوم را باuوv و
w وانتهاي آنها راxوy وz.نمایش می دهند

اگر سیم پیچی هر فاز اولیه یا ثانویه به دو نیمه تفکیک شده باشد می توان آنرا به شکل زیگزاگ نیز 
اتصال داد.

تلفات ترانسفورماتور سه فاز:   
آهنی و مسی می باشد که تلفات ترانسفورماتورهاي سه فاز نیز ، مانند ترانسفورماتور تکفاز شامل تلفات

با استفاده از آزمایش بی باري و اتصال کوتاه بدست می آید .
همانطور که در مورد ترانسهاي تکفاز شرح داده شد ، تلفات آهنی ترانس سه فاز نیز از آزمایش بی 
باري بدست می آید .دراین حالت ترانس شامل مقدار کمی تلفات مسی نیز خواهد بود که به علت کم 
بودن جریان بی باري ،می توان از آن صرف نظر نمود .در غیر این صورت می توان با اندازه گیري 

مهران مصلحى - آرش جهانگیرى

مهرماه 1396



١٩

دفترچه راهنماي ست آموزشی ترانسفورماتور  تکفاز

جریان بی باري ومقاومت اهمی سیم پیچی ها تلفات مسی موجود را بدست آورده و از تلفات بی باري 
کم نمود تا تلفات آهنی بدست آید یعنی:

می آید . در این حالت نیز پس از اتصال کوتاه نمودن تلفات مسی نیز از آزمایش اتصال کوتاه بدست 
طرف ثانویه ترانس ،ولتاژ طرف اولیه را باید بتدریج اضافه نمود تا جریان نامی از سیم پیچ اولیه با ثانویه 

عبور کند .
خواهد بود .در بارهاي غیر از بار نامی می توان از Pcunتوان بدست آمده دراین حالت تلفات مسی نامی 

استفاده نمود.رابطه       

:ضریب بهره تراانسفورماتور سه فاز
ترانسفورماتورهاي یکفاز می توان ضریب بهره را از سه روش بدست آورد:در اینجا نیز مانند 

دادیم خطا زیاد استفاده می شود، همانطور که قبال توضیح که از رابطه ي -روش اول
می باشد.

می توان از آزمایش بی باري و اتصال کوتاه استفاده نمود و ضریب بهره را از رابطه زیر -روش دوم
بدست آورد:

همانطور که در مورد ترانس تکفاز نیز توضیح داده شد،استفاده از آزمایش بارداري و بی -روش سوم
توان کل خروجی بوده وبعلت وجود سه سیم پیچ در P2یر باري ترانس سه فاز می باشد .در رابطه ز

:طرف اولیه و ثانویه براي پیدا کردن تلفات مسی در بار متعادل از رابطه 

از آزمایش بار داري و             را از را I2و I1و جریانهاي فازي p2استفاده می کنیم.می توان 
آزمایش بی باري بدست آورد.
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٢٠

دفترچه راهنماي ست آموزشی ترانسفورماتور  تکفاز

باري ترانسفورماتور سه فاز :آزمایش بی
دراین آزمایش یکی از طرفهاي اولیه و یا ثانویه را بر حسب امکانات تحت ولتاژ سه فاز قرار  می دهند 
وطرف دیگر را باز نگه می دارند و در طرفی که ولتاژ اعمال شده اندازه قدرت تلف شده را در 

دازه گیري می نمایند وگاهی ولتاژ سه فاز را آزمایش بی باري به کمک روش دو ولتمتري (آرون ) ان
% ولتاژ نامی 20به کمک اتو ترانسفورماتور سه فاز اعمال می کنند و با تغییر دادن ولتاژ ورودي بین 

تغییرات تلفات وجریان بی باري را یادداشت می کنند .
باري برابر حاصل در این آزمایش اگر قطبهاي اتصال واتمترها درست انتخاب شده باشند تلفات بی 

جمع مقادیري است که واتمترها نشان می دهند چرا ؟
نمایش می دهیم .P0این حاصل جمع را به 

تذکر:بدلیل تقارن سیستم می توان از یک واتمتر بصورت تکفاز استفاده کرد وحاصل ر اسه برابر نمود.

: آزمایش اتصال کوتاه
عیف را اتصال کوتاه کرده و به کمک اتو ترانسفور دراین آزمایش بیشتر مواقع سه سرطرف فشار ض

ماتور سه فازه اي ولتاژ را که از صفر شروع می شود به سه فازطرف فشار قوي اعمال می کنند و ولتاژ 
را در طرف فشار قوي آنقدر افزایش می دهند تا جریانهاي نامی فازها از بوبین هاي اولیه وثانویه عبور 

ا قرار دادن وسایل اندازه گیري در طرف فشار قوي بدست می آورند .در این کنند . البته تلفات را ب
%) ولتاژ نامی می باشد لذا تلفات آهن 10آزمایش چون سطح ولتاژ اتصال کوتاه پائین تراز ده درصد (

قابل صرف نظر می گردد و مقادیر نشان داده شده بوسیله واتمترها همان تلفات مسی ترانسفورماتور سه 
خواهد بود فازه 

.

به ترتیب اندازه R2و R1جریانهاي فازي مربوط به آزمایش اتصال کوتاه I2scphو Ilscphدر رابطه فوق 
مقاومت اهمی معادل برده شده یکفاز بطرف اول و Req1مقاومتهاي هر فاز در اولیه وثانویه می باشد 

Req2. مقاومت اهمی معادل یکفاز برده شده به طرف دوم هستند
در ترانسفورماتور سه فاز نیز مانند ترانسفور ماتور یکفاز می توانیم اندازه امپدانس معادل یکفاز را از 

تقسیم کردن ولتاژ فازي اتصال کوتاه برجریان فازي اتصال کوتاه بدست آوریم .
(تغذیه از طرف فشار قوي) 
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٢١

دفترچه راهنماي ست آموزشی ترانسفورماتور  تکفاز

و(تغذیه از طرف فشار ضعیف ) 

:بارداريآزمایش 
وجریان P2دراین آزمایش سرهاي ثانویه را به  بار سه فاز  وصل می نمایند .جهت دانستن توان ثانویه 

ثابت نگه V1= Vnدر ثانویه ترانسفورماتور واتمتر وآمپر متر قرار می دهند .در این آزمایش I2ثانویه 
را خوانده ویادداشت می V2و I1و P2و P1مقادیر :I1= Inتا I1=oداشته می شود .با تغییر بار از 

نمایند.
آزمایش هاي ترانسفورماتور سه فاز:

ابتدا از روي پالك ترانسفورماتور مشخصات نامی اولیه وثانویه آنرا خوانده ویادداشت کنید وسپس 
آزمایشهاي زیر را انجام دهید.

Sn =  V1n = V2n =
را با محاسبه بدست آورد.I2nوI1nرا با اندازه گیري ومقادیر R2و R1تذکر :مقدار 

: آزمایش بی باري ترانسفور ماتور سه فاز 1آزمایش 
ابتدا مقادیر نامی ترانس را از روي پالك آن بخوانید 

و ثانویه مراقب سطح ولتاژ باشید که سیم پیچ ها آسیب نبینند. توجه : با توجه به نوع آرایش اولیه 
مدار شکل زیر را بسته 

و توسط واریاك سه فاز ولتاژ سه فاز را به آهستگی مرحله به مرحله افزایش داده و در هر مرحله مقادیر 
ولتاژ جریان و توان را اندازه گیري نمایید .    

مقاومت اهمی سیم پیچ هاي ترانس را اندازه گیري نمایید .  یان ازمایش مقداراپس از پ
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٢٢

دفترچه راهنماي ست آموزشی ترانسفورماتور  تکفاز

بی باري ترانسفورماتور سه فاز–1شکل مدار ازمایش شماره 
توجه : با توجه به اینکه در اولیه و ثانویه ترانس میتوانید از ارایش هاي مختلف استفاده کنید در هنگاه 

روي پالك ترانسفورماتور دقت نمایید . بستن مدار حتما به سطح ولتاژهاي 

آزمایش اتصال کوتاه ترانسفور ماتور سه فاز: 2آزمایش 
مدار شکل زیر را ببندید 

مطمئن شوید که فیوز مربوط به واریاك قطع بوده و ولوم واریاك روي صفر قرار دارد 
ریان نامی از سیم پیچ هاي اولیه ولتاز واریاك را افزایش دهید تا جایی که جدقت زیاد سپس به ارامی و 

و ثانویه عبور کند 
سپس مقادیر اندازه گیري را در هر مرحله یادداشت نمایید . توان خوانده شده در این آزمایش همان 

تلفات مسی ترانسفورماتور سه فاز خواهند بود. 
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٢٣

دفترچه راهنماي ست آموزشی ترانسفورماتور  تکفاز

ار اهمی با بآزمایش بارداري ترانسفورماتور سه فاز: 3آزمایش
شرکت اندیشه سازان صنعت را در اختیار داشته باشید میتوانید ACدر صورتیکه ست آموزشی ماشین 

از بارهاي سه فاز موجود روي آن براي این آزمایش استفاده کنید . 
در مرحله اول از بار اهمی اسفاده کنید 

ر نامی خود تنظیم کردید بار ها را پله پله مدار شکل زیر را بسته و پس از اینکه ولتاز اولیه را روي مقدا
را خوانده و یاد داشت نمایید . P1 , P2 , I1 , I2 ,V2وارد مدار کرده و در هر مرحله مقادیر 
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دفترچه راهنماي ست آموزشی ترانسفورماتور  تکفاز
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٢٥

دفترچه راهنماي ست آموزشی ترانسفورماتور  تکفاز

فور ماتور سه فاز با بار سلفی س: بار داري تران4آزمایش شماره 
ه و بار سه فاز سلفی را پله پله وارد مدار کرده و در هر را بست3مدار شکل مربوط به ازمایش شماره 

را خوانده و در جدولی یاد داشت نمایید . P1 , P2 , I1 , I2 ,V2مرحله مقادیر 
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٢٦

دفترچه راهنماي ست آموزشی ترانسفورماتور  تکفاز

خازنی فور ماتور سه فاز با بار ستراني: بار دار5شماره شیآزما
را پله پله وارد مدار کرده و در هر خازنی فاز را بسته و بار سه 3شماره شیشکل مربوط به ازمامدار

.دییداشت نماادییرا خوانده و در جدولP1 , P2 , I1 , I2 ,V2ریمرحله مقاد

سواالت و خواسته هاي ترانسفورماتور سه فاز 
با توجه به آزمایش بی باري منحنی تلفات آهنی را بر حسب ولتاژ رسم کنید –1
استفاده از آزمایش بی باري نسبت تبدیل ترانفور ماتور را بدست اوریدبا–2
مدار معادل ساده شده ترانس مورد آزمایش را از دیدگاه فشار قوي و فشار ضعیف محاسبه و رسم –3

نمایید 
درصد افت ولتاز را در مشخصات نامی براي بار اهمی ، بار سلفی ، بار خازنی محاسبه کنید . -4
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